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az odvasfogú, nyálas Epstein, a japán-
szemű, görbeorrú Kronstein . . . 

E regény hatásá t bízvást mondhat-
juk egyetemesnek ; de bajos volna a 
legtöbb olvasó lelkében lemérni, hogy 
ebből a nagy hatásból az esztétikai 
benyomások mellett mennyi a bosszú-
ság, illetőleg a káröröm. 

Zsigmond Ferenc. 

A vallásos lélektől a vallásos költé-
szetig. Egy felvidéki pap-költő, Pakocs 
Károly, meglehetősen hangos fogad-
ta tásra ta lá l t csonkaföldünkön. Mind-
össze három (terjedelemben nem is 
nagy) kötete jelent meg, s máris Vár-
dai Béla, Sajó Sándor és Divald Kor-
nél nagy lelkesedéssel ajánl ták tagul a 
Szent István Akadémiába, tehát abba 
a gyülekezetbe, amely a magyar katho-
likus tudomány és irodalom értékeit 
van hivatva magábagyüjteni. Magá-
nak Pakocs Károlynak a szoros érte-
lemben vet t katholikus irodalmi lapo-
kon kívül nem is forgott a neve s így 
a nagyközönséget bizonyára meglepte, 
hogy — jórészt t ud t án kívül — ilyen 
«a katholikum szellemétől ihletett erős 
és igazi lírai talentum» tün t fel a ma-
gyar ég látóhatárán. A meglepődés 
annál jogosabb, mert hiszen van álta-
lánosan ismert, friss katholikus pap-
költő is, Mécs László, akit — a Szent 
István Akadémia viselkedéséből erre 
lehetne ta lán következtetni — túl-
szárnyalt «az ú j csillag». Ez a követ-
keztetés hibás lenne, s azért t a r to t t am 
szükségesnek az egyházi költő értéke-
lését e lapokon kissé felülvizsgálni. 

Az, ami leghamarabb megtéveszti 
az értékelésben az olvasót, a verses mű 
lelkivilága. A nemes, hivatását teljes 
lélekkel átértő és ünneplő pap, aki 
egész szívével Istennek és embertár-
sainak él, tagadhatat lanul rokonszen-
ves. Az is kétségtelen, hogy az igazi 
költészetnek is bőséges termőtala ja az 
ilyen lélek : Mécs László, Sík Sándor, 
Mindszenthy és Tárkányi elég bizo-
nyítékot hoztak erre. De Sík Sándor 
poézisének szubjektivizmusa egy-egy 
nagyobblendületű alkotásban (például 
Onofrio) rávezet arra is, hogy ez a 
t a la j csak a szántás, a belső érzési és 
értelmi vívódások szántása nyomán 
vélik igazán művészi termésűvé és 
Mécs László is azt igazolja egész poé-
zisével, hogy csak a szubjektív élmény 
újsága a költői virág ezen a ta la jon. 
Bármily szép különben ez a lélek, a 
rimes vagy rimtelen megnyilatkozása 
még nem poézis. 

Nem tagadom, Pakocs Károly is 
újságot próbál a vallásos poézisben : 
az ő legsikerültebb költeményei a val-
lásos érzés felhőfoszlányai, hangula-
tok, amelyeknek nyomán az olvasóban 
is Istenhez szálló hangulat fogan meg. 
Azt hiszem, ez az ő költői stílusa, ezen 
tudna igazi költővé emelkedni. Ma 
azonban még nem igazi költő. Az a 
nagy hibája, hogy a hangulatfelhőkbe 
gondolat-súlyok kapaszkodnak, s így 
aztán a hangulat nem t u d elég ma-
gasan szárnyalni, a gondolat pedig 
nagyon ködös. Nincs képessége arra, 
hogy a hangulat könnyedségét és a 
gondolat súlyát harmóniába hozza. 
Az olvasó hangulata egyre megakad, 
mert gondolat-árkokba dől, viszont a 
gondolat olyan vázlatos, ködös, hogy 
abban sem lehet elmerülni. A hangulat 
melegségét megöli az okoskodás, az 
okoskodás érthetőségét lehetetlenné 
teszi a hangulat u t án való kapkodás. 
A hangulat, amint gondolati tar talom-
mal párosul, zár tabb kompoziciót kö-
vetel : Pakocs Károly azonban azok 
közé a modern költők közé tartozik, 
akik nem ismerik a kompozició rózsa-
jármát . A gondolati ta r ta lom a gondo-
latmenet következetességét kívánja 
m e g : egy-egy mellékmondat ot t min-
dig a gondolat-haladás szerves része. 
Pakocs Károly azonban a sokszavú 
poéták közé tartozik : ő t ehá t a beszéd 
áradásának nem tud gátat szabni. Jel-
lemzően m u t a t j a ezt az a rossz szokása, 
hogy minden hangulati vagy értelmi 
hangsúlyozás nélkül mennyiszer ismé-
tel, csak a szó vagy a hang neki-
áradó zúgása kedvéért. A vers művé-
szete, belső formája csak egy-két rövi-
debb versében fedezhető fel, a többit 
hideggé, költőietlenné teszi a gondos 
önkritika hiánya. Mécs László kompo-
ziciója sem határozható meg a mult 
század poézisének átlagtörvényei sze-
rint : de az érzés lángoló tüze mégis 
megérteti. Pakocs Károlyból ez a tüzes 
lélek hiányzik : a meleg ihletés az ő 
verseiben nem fedezhető fel. Az «eszme-
és érzelemgazdagság» nála csak kháosz, 
amely nem tud verskristályokat kifor-
málni. 

Nemteszi ezt a nemes anyagú kháoszt 
költői alkotássá a «költői stílus» sem 
Pakocs Károly kötetében. Az ön-
fegyelmezés hiánya épen i t t a legbán-
tóbb. A keresett stílus furcsa szavai 
(például elgyönyörög), furcsa jelzői 
összetételei (például hidegvő küszöb, 
istendanájú szó, melegvő vér), keresett 
mondások (tűzfelleget sürjít vidám 
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egemre; sok ezredévi ja j varázs, égda-
nájú dobbanás; jajdalom gyönyörbe 
zengem) a mindenáron különc költői-
séget kereső pongyolaságnak szomorú 
termékei. Ezeknek nyomán nem szép-
ség, hanem bántó érthetetlenség fakad. 
A képzeteket csak a szóáradás, nem 
belső rend sodorja egymás mellé, a 
nehézkes mondást nem a tartalom, 
hanem a keresettség ihlet i ; az ötlet-
keveredés groteszk furcsaságként hat . 
Az író nem tud uralkodni a szaván : 
mindent a szó, nem a gondolat vagy 
érzés tüze áraszt ; és ahol a melegség 
már-már megkap, ott is keresett frázi-
sok csináltvirágai riasztanak el, mint 
például, amikor püspökét «a Krisztus-
végzet szent tűzáldozatjának» mondja, 
akinek «jogar sebes kezében Jézus má-
solatja». A csilingelő rímek, a pattogó 
ritmus csak vásáros kelme ilyenkor, 
ami hűsít, nem melegít. 

A vallásos lélek még nem vallásos 
költő ! A költő vallásos élményei szó-
noki előadásban könnyebben hatnak, 
mint keresett versekben. Az irodalmi 
kritika tehát hibát követ el, ha a val-
lásos érzés kháoszával valakit vallásos 
költőnek enunciál. Sajnos, az egyházi 
jellegű költészetnek ritkán jut ki az 
irodalmi kr i t ika : a vallásos célzat 
hamarabb osztja a babért, mint kel-
lene, a vallásellenes felfogás pedig a 
vallásosságért hajlandó a költői érde-
met is eltagadni. A katholikus vallásos 
líra művészi kifejlődésének ez volt 
eddig a kettős akadálya: örök ünne-
peltetés az egyik oldalon, örök elítélés 
a másikon. Pakocs Károly is csak akkor 
fogja megérdemelni a költő nevet, ha 
a túlságos magasztalás tömjénét elfújva 
maga elől, stíljét és kompozicióját gon-
dos önkritikával megnemesíti. 

Alszeghy Zsolt. 

Mussolini. (Két magyar könyv.) Az 
egyik életrajz, Kemechey László ír ta 
s a Világirodalom kiadásában jelent 
meg. Gyors, a problémákkal bírkózó 
ember alakját hírtelen, olykor regény-
szerű képekben elénk vetítő megjelení-
tés. Éles, jól határolt körvonalakban 
rajzolódik mögöttük az egykorú Olasz-
ország politikai képe : épen belőle 
emelkedik ki hatalmas erejével Musso-
lini egyénisége. 

Különös egyéniség, különös élet az 
övé. Egy falusi kovácsműhelyből indul 
el. A tanítói oklevél csak epizód benne. 
Ott forog a svájci élet kenyértelen 
nyomorúságában, ott erősödik meg 
egy kis vidéki szociálista lap szerkesz-

tői vezércikkeivel, melyek azonban 
már a legnagyobb szociálista lap, az 
Avanti élére lendítik. Más megelége-
dett volna ezzel a hatalmi pozicióval s 
féltékenyen őrizte volna. Ő nem. Pá r t j a 
nem akarja követni, mikor egy hirte-
len pálfordulással a kiütöt t világháború 
érdekében félredobja a pacifista elve-
ket. Kizárja őt a párt? Nos, ő meg elle-
nük fordul és «Olaszország Népe» cí-
men új lapot indít Milanóban, mely 
hamarosan új hatalommá növi ki ma-
gát a harctérről sebesülten visszatért 
szerkesztő kezében. A caporettoi vere-
ség, a szocializmus bomlasztó propagan-
dájának e győzelme, végleg a naciona-
lizmus vizeire kergeti Mussolini hajóját . 
Az egykori szociálista agitátor most 
sorra já r ja a nagy városokat és a belső 
front egysége mellett izgat. Azután 
következik a fasciok megszervezése. 
Hadviseltek, futurista intellektuellek 
tömörülnek bennük. Erejük annál job-
ban növekszik, minél ziláltabb lesz 
Olaszország helyzete a kommunizmus 
felé törekvő szociálisták üzelmei kö-
zött. 1919-ben a választási küzdelem 
még csúfos vereséget hoz nekik, 1922 
októberében már negyvenezren nyo-
mulnak Róma elé s a király táviratilag 
szólítja fel a Popolo d'Italia szerkesz-
tőjét , hogy vegye át a hata lmat , ala-
kítson egy minisztériumot. 

Kemechey ezt a változatos történe-
te t lebilincselő élénkséggel vetíti az 
olvasó elé. Mussolini lelki fejlődése ér-
dekli : hogyan lett a «forradalmár fiá-
ból, az éjjeli menedékhely látogatójá-
ból : a condottiere.» Jól megkülönböz-
teti jellemében az érvényesülés után 
vágyó ambiciót, a mindent magába 
ölelő idealizmust és a kérlelhetetlen 
tet terőt , ahogy kitűnően mélyíti el 
gondolatának fejlődésében Macchiavelli 
és Mazzini hatását. I f jú korának ked-
ves olvasmánya volt az olasz politikai 
egység e két nagy előfutára és munkása. 
Az elsőtől kezdetben talán csak azt 
tanulta, hogy a keresztény vallás, 
mely alázatot és béketűrést hirdet, 
megöli az emberek tet tvágyó, egyene-
sen és kíméletlenül a cél felé irányuló 
energiáját. Azután azonban megtanulja 
általa a vallás isteni törvényeinek ál-
lamfenntartó és összefogó erejét tisz-
telni. A miniszterelnök első intézkedé-
seinek egyike : a kötelező vallásoktatás 
bevezetése az elemi iskolákba. De fő-
leg megtanulta Machiavellitől, hogy a 
politika nem egyéb az adott alkalmak 
és helyzetek gyors és logikus kihasználá-
sánál : a nemzet szükségleteinek foly-
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